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Tausta
Maailmassa kuolee vuosittain noin 
kaksi miljoonaa vastasyntynyttä 
ensimmäisen elinviikon aikana (1). 
Nämä varhaisen vastasyntyneisyys-
kauden kuolemat muodostavat noin 

kolmasosan kaikista alle viisivuotiai-
den lasten kuolemista, ja kuolleisuus 
on suurinta matalan ja keskitulo-
tason maissa, erityisesti Afrikassa ja 
Aasias sa (2). Varhaisen vastasynty-
neisyyskuolleisuuden suurimmat syyt 

maailmanlaajuisesti ovat ennenaikai-
suus ja synnytyksen aikaiset syyt 
(esimerkiksi asfyksia) (3, 4). Nämä 
kuolemat voitaisiin suureksi osaksi 
estää laadukkaalla synnytysten ja 
vastasyntyneiden hoidolla (5–7).

YK:n vuosituhattavoitteiden ja 
kestävän kehityksen tavoitteiden mu-
kaisesti sairaalasynnytysten määrää 
on onnistuttu kasvattamaan siten, 
että lähes neljä viidestä maailman 
lapsesta syntyy nykyään sairaalassa 
(8). Varhainen vastasyntyneisyys-
kuolleisuus ei kuitenkaan ole laskenut 
odotetusti eikä samassa tahdissa alle 
viisivuotiaiden lasten kuolleisuuden 
kanssa (8). Syyksi on arveltu, että mo-
nissa maissa synnytyssairaaloiden 
tarjoaman hoidon laatu on heikkoa 
eikä hoito pelasta vastasyntyneiden 
henkiä (6).

Tutkimusmenetelmät
Väitöskirjatyössäni tutkin epidemio-
logisin metodein synnytyksen hoidon 
laatua ja saatavuutta Brong Ahafon 
alueella Ghanassa, Malawissa ja 
Sambiassa sekä laajassa 72 matalan 
ja keskitulotason maata kattavassa 
analyysissä. Vertasin maantieteelli-
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siä ja sosioekonomisia eroja hoi-
don saatavuudessa ja varhaisessa 
vastasyntyneisyyskuolleisuudessa. 
Tavoitteenani oli arvioida, pelastaako 
synnytyssairaalassa annettava hoito 
vastasyntyneiden henkiä.

Tutkin synnytyksen hoidon laatua 
64 synnytyssairaalassa Ghanas-
sa. Keräsin Brong Ahafon alueen 
synnytyssairaaloissa vuonna 2010 
tietoa hoitovälineistä, lääkkeistä ja 
keskeisistä synnytyksen hoitoon 
liittyvistä hätätoimenpiteistä sekä 
testasin jokaisen synnytyssairaalan 
kokeneimman synnytyksiä hoitavan 
ammattilaisen osaamista hoitaa 
synnytykseen liittyviä hätätilanteita 
potilastapausten avulla. Arvioin syn-
nytysten jakautumista synnytyssai-
raaloiden välillä käyttäen koko alueen 
synnytykset vuosilta 2008 ja 2009 
kattavaa seuranta-aineistoa.

Tutkin maantieteellisen etäi-
syyden, hoidon laadun ja varhaisen 
vastasyntyneisyyskuolleisuuden 
yhteyttä Malawin ja Sambian 
Demographic and Health Surveys 
(DHS) -poikkileikkausaineistoissa ja 
Health Facility Census -aineistoissa. 
Mittasin etäisyyksiä synnyttäjien 
kotoa eritasoisiin synnytyssairaaloi-
hin ArcGIS-karttamallinnusalustaa 

käyttäen. Tutkin sosioekonomisten 
tekijöiden yhteyttä synnytyksen 
hoidon saatavuuteen ja varhaiseen 
vastasyntyneisyyskuolleisuuteen 
72 maan DHS-aineistoissa sekä kaikki 
72 maata kattavassa meta-analyy-
sissä, joissa oli mukana yhteensä 
679 818 syntymää.

Tulokset
Synnytyksen hoidon laatu oli puut-
teellista kaikilla hoidon osa-alueilla 
Brong Ahafon alueella Ghanassa.

Synnytyksen hoidon laatu osoittautui 
puutteelliseksi kaikilla tutkituista hoi-

don osa-alueista eli perushoidossa, 
synnyttäjän ja vastasyntyneen hätä-
tilanteiden hoidossa sekä ei-lääketie-
teellisessä hoidossa tutkimukseen 
osallistuneissa synnytyssairaaloissa 
Brong Ahafon alueella. Hoito oli eri-
tyisen puutteellista varsinkin alueen 
pienimmissä synnytyssairaaloissa. 
Vain alle viidennes alueen lapsista 
syntyi korkealaatuista hoitoa tarjoa-
vissa sairaaloissa, vaikka yli kaksi 
kolmasosaa lapsista syntyi sairaalas-
sa. Tulosten perusteella pienimpien 
ja heikkolaatuisimpien tutkimukseen 
osallistuneiden sairaaloiden ei tulisi 
hoitaa synnytyksiä.

Brong Ahafon alueen lääkärit 
ja kätilöt olivat pätevimpiä 
hätä tilanteiden hoidossa

Lääkärit ja kätilöt sekä suurissa, 
korkealaatuista hoitoa tarjoavissa 
synnytyssairaaloissa työskentele-
vät ammattilaiset saivat paremmat 
pisteet hätätilanteiden hoitoa 
kartoittavissa potilastapauksissa 
kuin pienissä ja huonolaatuisissa 
sairaaloissa työskentelevät henkilöt 
Brong Ahafon alueella. Puutteet 
henkilökunnan osaamisessa rajoit-
tivatkin äidin ja vastasyntyneen 
hätätilanteiden hoitoa enemmän kuin 
puutteet hoitovälineiden tai lääkkei-
den saatavuudessa.

Maantieteelliset erot hoidon 
saatavuudessa olivat suuret 
Malawissa ja Sambiassa – ei 
eroa kuolleisuudessa

Lyhyempi maantieteellinen etäisyys 
synnyttäjän kotoa synnytyssai-
raalaan lisäsi sairaalasynnytyksen 
todennäköisyyttä Malawissa ja 
Sambiassa, mutta lyhyempi etäisyys 
ei kuitenkaan vähentänyt varhaista 
vastasyntyneisyyskuolleisuutta. 
Tulok set viittaavat siihen, etteivät 
synnytyssairaalat kyenneet pelas-
tamaan vastasyntyneiden henkiä 
Malawissa tai Sambiassa.

Sosioekonomiset erot hoidon 
saatavuudessa olivat suuret 
– pienet erot kuolleisuudessa

Varakkaat ja koulutetut naiset 
synnyttivät suurelta osin synny-
tyssairaaloissa terveydenhuollon 
ammattilaisen avustamana, mutta 
varattomat ja kouluttamattomat 
synnyttivät useimmiten kotona ilman 
ammattiapua 72 matalan tulotason 
ja keskitulotason maata kattavassa 
aineistossa. Sosioekonomiset erot 
varhaisessa vastasyntyneisyys-
kuolleisuudessa osoittautuivat 
useimmissa maissa ja koko aineiston 
kattavassa meta-analyysissä erittäin 
pieniksi verrattuina eroihin synnytyk-
sen hoidon saatavuudessa. Tulosten >>

Kuva 1. Väitöksen jälkeen Haartman-instituutin portailla. Oikealla kustos Juha Pekkanen, 
vasemmalla vastaväittäjä Wendy Graham ja keskellä väittelijä Terhi Lohela. Kuva Tuomas Lilius, 
2019.

Synnytyssairaaloiden 
määrän kasvattamisen 

sijaan tulisi keskittyä hoidon 
laadun parantamiseen.
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perusteella syntymä sairaalassa ei 
vähentänyt vastasyntyneen kuole-
man riskiä kotisynnytykseen nähden, 
mikä viittaa heikkoon synnytyksen 
ja vastasyntyneen hoidon laatuun 
synnytyssairaaloissa.

Johtopäätökset
Tutkin väitöskirjassani hoidon laatua 
Brong Ahafon alueen synnytyssai-
raaloissa, Malawissa ja Sambiassa 

sekä 72 matalan ja keskitulotason 
maassa ja nämä maat kattavassa 
meta- analyy sissä. Tulokset viittaa-
vat riittämättömään hoidon laatuun 
Brong Ahafon alueen tutkimukseen 
osallistuneissa sairaaloissa, Malawin 
ja Sambian synnytyssairaaloissa sekä 

useissa tutkituista 72 matalan tulo-
tason ja keskitulotason maista.

Varhainen vastasyntyneisyys-
kuolleisuus on edelleen globaali 
ongelma, jota ei valitettavasti ole 
ratkaistu lisäämällä synnytyssairaa-
loiden ja laitossynnytysten määrää. 
Tämän vuoksi sellaisten maiden, 
joissa kuolleisuus on korkeaa, tulisi 
laitossynnytysten määrän kasvat-
tamisen sijaan keskittyä synnytysten 
ja vastasyntyneiden hoidon laadun 
varmistamiseen tai parantamiseen.

Jatkotutkimuskysymykset  
ja suositukset kansallisille ja 
kansainvälisille toimijoille
Väitöskirjani perusteella tarvitaan 
jatkotutkimusta seuraavista kolmes-
ta kokonai suudesta, joista annoin 
myös väitöskirjatyöhöni perustuvia 
suosituksia kansallisille ja kansainväli-
sille toimijoille:
1. Synnytyksen hoidon laadun paran-

taminen ja laadun mittaaminen 
(Malawi, Sambia ja Brong Ahafon 
alue, Ghana)

2. Korkealaatuisen hoidon saata-
vuuden parantaminen (Malawi ja 
Sambia)

3. Parempi tiedonkeruu (kaikki 
väitös kirjan maat)

Suositukset koskevat suluissa 
mainittuja maita, joita tutkin väitös-
kirjassani. Suositusten mukaiset 
toimenpiteet saattaisivat kuitenkin 
myös hyödyttää muita maita, joissa 
synnytykseen liittyvä kuolleisuus on 
korkeaa.
1. Synnytyksen hoidon laadun paran-

taminen ja laadun mittaaminen
 § Tutkimusprioriteetti: Synnytyk-

sen ja vastasyntyneiden hoidon 
laadun mittareita tulisi kehittää 
edelleen ja ne tulisi validoida 
terveysmuuttujilla (esimerkiksi 
kuolleisuus tai komplikaatiot).

 § Suositus: Henkilökunnan 
osaaminen ja koulutus tulisi 
varmistaa ja priorisoida henki-
lökunnan määrän kasvattami-
sen edelle.

2. Korkealaatuisen hoidon saatavuu-
den parantaminen

 § Tutkimusprioriteetti: Sairaala-
verkosto tulisi suunnitella 
huomioiden alueelliset erot 
synnytysten määrässä, maan-

tieteellisissä etäisyyksissä ja 
matka-ajoissa sairaalaan.

 § Suositus: Hoidon laatu tulisi 
priorisoi da synnytyssairaa-
loiden määrän kasvattami-
sen edelle ja varmistaa, että 
jokaisessa synnytyssairaalassa 
hoidetaan riittävä määrä 
synnytyksiä henkilökunnan 
kokemuksen ylläpitämiseksi.

3. Parempi tiedonkeruu
 § Tutkimusprioriteetit: Matalan 

ja keskitulotason maihin tulisi 
kehittää paikallisiin terveyden-
huoltojärjestelmiin sopivia 
väestörekisteri-ja potilastieto-
järjestelmiä.

 § Suositus: Väestörekisterijär-
jestelmän perustaminen tulisi 
priorisoida muiden tietojärjes-
telmien edelle. 
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